مهندسین مشاور ایران ساحل

این مهندسین مشاور با سابقه بسیار طوالنی از سال  3104تا کنون مطالعات و نظارت بر عملیات
اجرائی پـروژه های متعـدد آزاد راه و بزرگ راههای اصلی  ،راه آهن در اسـتان های مختلف اعم از
هرمزگان ،کرمان  ،یـــزد ،اصفهان و استانهای شمالی کشور را برعهده داشته و در حــال حــاضر
دفتر مرکزی در تهران و نیز شعبات این مهندسین مشاور در استان کرمان  /شهـر کرمان  /استان
هرمزگان  /شهر بندر عباس فعال است و مطالعه و نظارت بر پروژه های مختلف را بر عهده دارند.

برخی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط این مشاور:

در زمینه راه:
کمربندی تهران
باند دوم بندرعباس – سیرجان (سرزه ـ باغات)
راه کرمان ـ بافت
آزاد راه ایسین
راه چیتگر ـ شهریار
راه یزد ـ طبس
راه شهر بابک ـ هرات و کمربندی شهر بابک
کنار گذر ساری
کنار گذر تنکابن
تقاطع های خزر  ،قائم شهر و جویبار در استان مازندران
باند اول و دوم بندر عباس ـ خمیر
باند اول و دوم بندر خمیر ـ بندر لنگه
باند دوم راه گهکم ـ فورک

در زمینه راه آهن:
راه آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی
راه آهن میانه ـ اردبیل
تونلهای راه آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی
راه اهن سریع السیر تهران ـ کرج ـ مهرشهر
مطالعات راه آهن سریع السیراصفهان ـ ذوب آهن
راه آهن بندر عباس ـ بافق قطعات  /1الف و /1ب شامل مسیر  ،پلها
 ،تونل
شهرک مسکونی فیـــن
ایستگاه راه آهن اصفهـــان
پل تقاطع با راه آهن کرمان ـ زرند
پل تقاطع با راه آهن شهرری
پل تقاطع راه آهن یادآوران روگـذر شهســوار خـانـی آباد و یادآوران

برخی از تقدیر نامه های دریافتی از مسئولین:

اکنون با سابقه بیش از پنجاه سال و انجام صدها پروژه در کشور عزیزمان به خود می بالیم و سعی
مینماییم با ارائه خدمات مشاوره به کارفرمای محترم جلب رضایت مسئولین را کسب نمایم.
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